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 الباب األّول
 مقّدمة

 خلفية البحث. أ
والّلغة أهّم وسائل  1.البّد منه يف كّل جمتمع ولكّل إنسان اليت التفاهمالّلغة أداة 

 ،والّلغة ترتبط بكّل ما يّتصل حبياتنا اليومّية. االّتصال اليت يتفاهم هبا اجلنس البشري
وهبا نضحك و نبكي ونتشاجر ونتصاحل وهبا  اهم مع غريان من بين اإلنسانفبها نتف

فنصوغ شبرا  ا نثرر يف النا  إاا طببنا فيهم وهبا نب ر تببريا إبداييّاوهب جنأر ابلشكوى
     .أو نثرا يثرر يف املشاير والوجدان

 ،والّلغة البربية النظام الرمزي الصويت الذي اتفق يليه البرب مند القدم
أّن . واستخدموه أيضا يف االّتصال و التواصل وه يف التفكري والتببري والتفاهمواستخدم

مببىن  ،المالبربية من الّلغات احلية املشهورة ولكّنها متيزت ين سواها أبّّنا لغة اإلس
م األّول يف زايدة يلى أّّنا األسا  و املقوّ  ،آطر إّن كتاب هللا البزيز الكرمي نّزل هبا

   .وإّّنا صاحبة اتريخ طويل مّتصل واات رروة فكريّة و أدبّية واسبة بناء األمة البربية
النحو ألّن بدونه مل نفهم حمتوى يلم  إاا نبحث الّلغة البربّية فلم نقدر أن ننفي

والنحو أوىل أّوال أن "مناسبا بَنظام البمريبي هو . يكون يف الّلغة البربية الذي املبىن
َلب اخلالصة من هذه النَّظام فيهّم النحو  ، "إا الكالم دونه لن يفهم# يبلما  إاا ُيج

النحو يلم أبصول تبرف هبا أحوال . أن يدر  يلى النا  الذين يدرسون الّلغة البربية
أي من حيث ما يبرض هلا يف حال . الكلمة البربية من حيث اإليراب و البناء
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ُيب يليه أن يكون آطر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو فبه نبرف ما . تركيبها
 9.جزم أو لزوم حالة واحدة ببد انتظامها يف اجلملة

يف  تكانت ماّدة النحو ت جَبلِّم. ماّدة النحو ماّدة دجرِسْت واسبا إبندونسيا
سواء كان يف املدار  املتوسبة  ،دار  تحت وزارة الشثون الدينية أيضااملبهد حىت امل

 . أو املدار  الثانوية
لنيل تغيري السلوك  التبّلم تنسيف أنشبة جسمايّن و روحاينّ  يف جمال الرتبية

الك التغيري . نتيجًة من ط رة الفرد يف تبامل ببيئته يتبّلق إِبْدرَاِكّي وِإْنِفَبايّل ونفسيّ 
 ،هكذا. الك التغيري نتيجٌة من يملية التبّلم. من أنشبة التبّلم يملها الفردسباب 

لنيل نتيجة يف شكل التغيري البد أن يذهب من طالل يملية مجَبيَّنة أيررها يامٌل من 
م بيئة من يوامل طارج الفرد أيررون نتيجة تبلّ   .داطل الفرد و طارج الفرد

  .هو الذي يدّل املوقف والسلوك ويظهر القدوة احلسنة ،منها املدّر . اإلجتمايية
مهارة . إلجتماييّ لينجَح هدف الرتبية فيجب يلى املدّر  أن ميلك مهارة ا

. اإلجتمايي مهارة للتصال وتبامل ابلباّلب و والد الباّلب و اجملتمع فَ بَّااًل و َكِفيًّا
ُيب يلي املدر  أن يرّّب و . ُيب يلى املدر  أن ميلك اهتماما كبريا يلى الباّلب

ه استبداد طاّلبه اّلبه ُيب حني يجنظَر املدر  ويّتصل بب. ََيِْمي ويَرَحم ويجرِشد وي جَوجِّ
  9.ةسناحليليه مضحٌك وينبغي يليه أن يهدي السلوك واستبمال اللغة 

ال ميلك مهارة اإلجتمايي حىت أيرر تلك املدّر   امليدان يفّدر  امل قد يكون
ر الباّلب املَلل يف الفصل أو مل خيضروا يف يلى املثال يشب. يلى تبليم الباّلب

تبليمه أو مل يدطلوا يف املدرسة لتلك اليوم ي جَبلِّم تلك املدّر  يف فصلهم أو مل يهتّموا 
كلها يجسبِّب للمدّر  مل يقدر للتصال وتبامل . يلى ما بنّي املدّر  إليهم و غري الك
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ولذلك  ،جما بينه و طاّلبهُيب يلى املدّر  أن يكّون حاال منس. منسجم بباّلبه
           .        ُيب يلى املدّر  أن خيتار شكل التبامل جّيدا يف التبليم

ملا . ُيب يلى املدّر  أن يبّلم ابلببيبي فلم يجْضِغط و َيكرِه يلى الباّلب
ُيب يلى املدّر  .  يجْضِغطج و َيكرِهج يلى الباّلب فأاثرها غريج حسنة لتنمية نَفِسهم

َغَمس نفس الباّلب ويببي املادَة سياًل كفلسفة املاء الذي يسيل َمْهال ويقدر أن ي َ  ن ْ
ملا يجببى الباّلب . أن خيرتق أمورا صببا و يهرب أمورا كبرية ابملواظبة والنشيط واجلدّ 

اهلدف الرفيع مث يجْضِغطج و َيكرِهج املدّر  يف طارج حّد قدرهتم فلم ُيري التبّلم والتبليم 
َتاج يف وسط تبب الفكر و متبب اجلسم و مّلة التفكري. ابملسرتح . الفكاهة تحج

ابشتهاء الفكاهة الرفيبة يستبيع املدّر  تكسري احلال املشبع و يفقد التبب و ينبش 
 .فكر الباّلب

مل  ،ولو الك. ملا يغيب التبب و املتبع الفكر فيقدر املدر  أن يبدئ درسه
ليست . فضال ين مجَضاِيق يلى بيئة التبّلم حوله ،ُيوز يلى املدّر  أبكثر الفكاهة

إاا تبّلم الباّلب من . الفكاهة ألٌة ت جْنِبش الفكَر فقد بل تغيب تبَب التبّلم أيضا
يف , ساية الساببة ايل الساية الثالثة يشر فبببا اشتّد ِيْبءج الفكر يلى املادة األطرة

رَ  م َوتِي ْ ٌة و ِإيْ َقاَية التبليم ليغيب يبء مادة هذا احلال دورج املدّر  َيجتاج لي جَنظِّ
يقدر . يلى األحسن ينبش املدر  فكرهم ابلفكاهة من إيباء زايدة املادة. الباّلب

املدّر  أن يببي الفكاهة التهذيبة اليت تحجَّرِك محّاسة التبّلم و يببى احلفز و اإلَياء 
   5.يلى البالب ليملكوا أمال يالياً 

 املادة بتخليل الفكاهة ملا يوصل املدر . النحو مادة صبب لدي البالب مادة
ومّنت الفكاهة . يف الفصل يشبر البالب امللل ومل. التبليم ُيري ابملسرتح فأنشبة

بني البالب  منسجما ابلفكاهة تكّون يالقة .م البالب يلى تبليم النحورغبة التبلّ 
     .مادة النحو واملدر  وابلفكاهة تببد البالب ين شبور الرغب ين
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إاا كان شبور . املدّر  الفكاهي الباّلب أن َيّبون الدر  ُيبل ،و ابلتايل
تبّلم الباّلب يف هذه الرغبة تضايف نتيجة . احلّب يف قلبهم فظهرت رغبة التبّلم

اطتار الباحث مدرسة املتوسبة منبع اهلدى بنغالوران  . يملية الرتبّية و إطاطة املاّدة
كارانغ أاير دمياك ميدان البحث ألّن فيها كان مدّر  النحو الذي يببيق هذه 

 .اإلسرتاتيجية يف تبليم
هي يلى املدر  الفكا أترري يريد الباحث ليبرف ابملزيد ين ،بناء يلى ما سبق

فيقّدم الباحث املوضوع يف هذا  ،نتائج تبّلم الباّلب طصوصها يف تبليم النحو
أتثري املّدرس الفكاهي على نتائج تعّلم الطّّلب يف تعليم النحو يف "البحث 

الصف الثامنة يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة 
 ". م6102/6102الدراسية 

 
 سئلة البحثأ. ب

 :فصّيغ الباحث املسئلة يلى التايل ،بناء يلى طلفية البحث املوجودة
شكال الفكاهة اليت استبمل هبا املدّر  يف تبليم النحو يف املدرسة أكيف  .1

املتوسبة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة الدراسية 
 ؟م5002/5002

يف تبليم النحو يف املدرسة املتوسبة  املكتسبة لدي الباّلب درجاتكيف ال .2
 ؟ م5002/5002منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة الدراسية 

هل هناك أترري بني املدّر  الفكاهي و بني نتائج تبّلم البالب يف تبليم النحو  .3
املدرسة املتوسبة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياء للسنة الدراسية يف 

 ؟    م 21 /5002
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 أهداف البحث. ج
 :هذا البحث البلمي له أهداف فيما يلي

يف تبليم النحو يف املدرسة  ملبرفة أشكال الفكاهة اليت استبمل هبا املدّر  .1
املتوسبة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة الدراسية 

 .م5002/5002
 تبليم النحو يف املدرسة املتوسبة منبع املكتسبة لدي الباّلب يف درجاتالملبرفة  .2

 .م5002/5002اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة الدراسية 
املدرسة  تبليم النحو يف نتائج تبّلم البالب يف يلى ملبرفة أترري املدر  الفكاهي .3

 للسنة الدراسية كمياداملتوسبة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير 
 .م 21 / 21 

 
 البحث فوائد. د

 :هذا البحث البلمي ينده فوائد نظرية ويملية كما يلي
 الفوائد النظري .1

هذا البحث يستبيع أن يزيد مبلومات جديدة و يستبيع أن يكون هذا  
البحث البلمي مادة البحث للباحثني القادمني الذي يتبلق هبذا البحث، حيت 

 .تصبح نتيجة هذا البحث أحسن و أيمق
 د البمليةالفوائ .2

ين مهّمة اسرتاجّية و مهارة املدّر  يف التدريس يلى  رللتصوي ،للمدرسة( أ
نتيجة التبّلم يف تبليم النحو يف املدرسة املتوسبة منبع اهلدى بنغالوران  

 .كارانغ أاير دمياك
هذا البحث يقدر الستخدام مراجبا يف تربية الباّلب و التدريس  ،للمدّر ( ب

 .البالب يف التبليم



  
 

ينالوا يلما ين مهّمة املدّر  الفكاهي يف التبليم لتضبيف نتيجة  ،للبالب( ج
التبّلم طصوصه يف ماّدة النحو يف املدرسة املتوسبة منبع اهلدى بنغالوران  

 .كارانغ أاير دمياك


